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  ?ליצחק אברהם שנתן גדולה הכי המתנה מה

 בבנו לדון עוברת היא, הפרשה כדי תוך אך. זקנותו לעת המכפלה מערת בקניית, אברהם על בסיפור מתחילה שלנו הפרשה
 הוא, ליצחק אישה מחפש אליעזר. הפרשה ברוב פאסיבי מאד הוא, ביצחק עוסקת הפרשה שרוב למרות. יצחק – אברהם של

 אישית מוודא הוא אך נוספים ילדים נולדים לאברהם. ליצחק רבקה להבאת ומתן המשא את מנהל והוא לרבקה המבחן את יוזם
   .צמובע איתם להתמודד יצטרך לא שיצחק מנת על יצחק פני מעל משולחים שהם

 להתחמם מצליח לא הוא  - זקנותו לעת דוד של הפיזי במצבו מתחילה היא. דוד של האחרונים ימיו על מספרת שלנו ההפטרה
 שהוא למרות, השלטון את בנו אדוניה תופס, דוד של הירוד הפיזי המצב כדי תוך. להתחמם לו שתעזור סוכנת לו מביאים ולכן

 המצב על לדוד לספר דרך באיזו עצה ביחד מטכסים, שלמה אם, שבע ובת נביאה נתן. שלמה – דוד של אחר לבן הובטח
 יחליף בלבד שלמה כי מכריז ודוד, שבע ובת נתן מצליחים דבר של בסופו. אדוניה ולא המלך הוא שלמה כי להכריז לו ולגרום

  .ישראל כמלך אותו

 כדי תוך אך  ,בזקנותו דוד על בסיפור מתחילה הההפטר. בפרשה שעברנו לתהליך דומה תהליך עוברים אנחנו שלנו בהפטרה
 נתן. ברובה פאסיבי מאד הוא, בשלמה עוסקת ההפטרה שעיקר למרות אך. שלמה – דוד של בבנו לדון עוברת היא  ההפטרה

 והם במידה לו שייכת תהיה שהמלוכה למרות, בסיפור בכלל נמצא לא הוא, שלמה על דוד עם שמדברים אלו הם, שבע ובת
  .האב דרך את שממשיך הבן מיהו והכרזה הנבחר הבן מעל הבנים שאר שילוח עם, הפרשה כמו מסתיימת ההפטרה .יצליחו

 מעבר. הכל לנהל בעצמו מצליח לא כבר הוא, ימיו סוף לקראת אך, במעלה גדול אדם לנו מתארות יחד גם וההפטרה הפרשה
 את לנהל מצליח לא כבר שהוא כיוון אך. מותו לאחר )המלוכה או( המשפחה על שיפקד מחליף לו למצוא מנסה האב, לכך

 אף על אך. המשפחה ניהול את יקבל הממשיך הבן בתור רואים שהם שהבן ומוודאים פיקוד אחרים תופסים, בעצמו הדברים
 שם להם אין ועוד בלבד אביהם בני הם זו בנקודה, חייהם בהמשך עצמם בפני ידועים יהיו) ושלמה יצחק( הללו הבנים ששני
 נותנת הסיפור את המסיימת ההכרזה, אקטיביים אינם הבנים) בהפטרה והן בפרשה הן( שלנו שבסיפורים למרות. עצמאי באופן

  .דבר של בסופו היו שהם לאנשים ולהפוך לפרוח הבמה את להם

 אפילו לעיתים. יםיכול שהם חושבים שהם למה מעבר שלהם לילדים לתת יכולים הורים כי רואים אנחנו האלו הסיפורים משני
 מעל ילדיהם שאר את משלחים היו לא ודוד אברהם אם. לתת שניתן גדולה הכי המתנה זו לחיים טובה התחלה נקודת לתת
    .עצמו בפני להתקדם מצליח היה לא הוא הנבחר הבן

 מי לכל ולתת לפנות שנצליח. קטנות הכי בנקודות אפילו לאחרים לתת שנוכל העזרה את סביבנו בחיים שנמצא רצון יהי
  .בבוקר קטן חיוך היא העזרה אם אפילו, נצליח שבה צורה בכל שצריך
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